Műszaki információ Nr. 398
> Beltéri falfestékek >> Latex, penészgátló, epoxi és speciális falfestékek

Meradur
Innenkalkfarbe
Kiváló minőségű, feldolgozásra kész,
mészhidrát alapú beltéri falfesték.

Termékleírás
Történelmi jellegű épületek, műemlékvédelem alatt álló építmények, illetve lakásbelsők festésére. Kiválóan alkalmas mész-mészcement vakolatok bevonására, a
természetes helyiség klimaviszonyok beállítására.
Anyagjellemzők:

■
■
■
■
■
■
■

Nedves tisztíthatósági osztály 3. az MSZ EN 13000 szerint
Nem filmképző
Mészmatt
Magas fehérségi fok
Jól fedő
Baktericid, penészgátló tulajdonságú
Rendkívül diffúzióképes

Alapanyag:

Mészhidrátot tartalmaz.

Kiszerelés:

25 kg

Szín:

Fehér. Igény szerint gyárilag többféle színárnyaltban is előállítható. Gyárilag szállítható lazúrszínként is a kiválasztott színárnyaltokban. Összefüggő felületek fedőbevonatánál kizárólag azonos termékszámú anyagokkal dolgozzunk, illetve csak
különböző termékszámú anyagokat keverjünk egymással.
Saját színezésnél Meradur színezőfestékkel, mészbázisú festékekkel, illetve mészálló szárazpigmentekkel dolgozzunk. A festékrészecskék összeférhetőségét próbával kell ellenőrizni. Annak érdekében, hogy a színárnyalati eltéréseket elkerüljük a
szükséges teljes mennyiséget keverjük össze.

Kockázatok és
biztonsági előírások:

Súlyos szemkárosodást okozhat. Gyermekek elől elzárva tartandó. A gőzt / párát
ne lélegezzük be. A szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel, és keressük fel
az orvost. A bőrre kerülve azonnal mossuk le bő szappanos vízzel. Munkavégzés
során viseljünk megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget / védőmaszkot. A gyomorba jutva azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék csomagolását illetve
ezt a címkét. További adatok vonatkozásában lásd a biztonsági adatlapot.
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Igény szerint mészlazúr formájában is elkészítik.
Tárolás:

A dobozt jól lezárva hűvös, jól szellőző helyen tároljuk. Kb. 12 hónapig felhasználható.

Hulladékkezelés:

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették.
Az anyagmaradványokat tartalmazó göngyöleget régi lakkok számára kialakított
gyűjtőhelyen adjuk le.

Feldolgozás
Rétegfelépítés:

Az alap megfelelő előkészítése után egy alap-, illetve fedőréteg, az alap szívóképességétől függően legfeljebb 30%-ban vízzel hígítva. Annak érdekében, hogy a
felületi mészcsurgást megakadályozzuk, Meradur Innenkalkfarbe festéket hordjunk
fel vékonyan, és jól oszlassuk el.

Felhordás:

A festendő felületek környékét, különös tekintettel az üveg, kerámia, lakkozott, klinkertégla, terméskő, fém, illetve természetes vagy lazúrozott fa felületekre, gondosan takarjuk le. Ha a festék kifröccsent, azonnal mossuk le tiszta vízzel.

Feldolgozás:
Felhordási hőmérséklet:

Szórva vagy ecsetelve.
Az alapfelület és a környezet min. +7 °C legyen.

Gyári színek:

Tiszta sárga, eredeti sárga, aranysárga, oxidvörös, barna, kobaltkék, oxidzöld,
umbra, oxidfekete.

Anyagszükséglet:

Kb. 300-400 g/m2 alap és fedőrétegként sima alapfelületen. Pontos anyagszükséglet próba-felhordással határozható meg.

Száradási idő:

+20 °C fokon és 65 % relatív páratartalomesetén 4-6 óra múlva felületszáraz és 12
óra múlva átfesthető. A levegőhőmérséklet és a páratartalom befolyásolja a száradási időt.

Alkalmas alapfelületek
Alkalmas alapok és
azok előkészítése:
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Az alapnak tisztának, elváló anyagoktól mentesnek és száraznak
kell lennie.

PI, PII és PIII habarcscsoport vakolatai:

Az új vakolatokat kb. egy hétig festetlenül állni hagyjuk. A felületi egyenetlenségeket
finomvakolattal kijavítjuk. A mészcsurgásos helyeket fluátozással, vagy csiszolással
eltávolítjuk. A lisztesedő, vagy lisztesen lepergő felületeket száraz keféléssel, vagy
lemosással kell tisztítani.

Agyagvakolatok:

A festendő felületet tisztítsuk meg és végezzünk próbafestést és ellenőrizzük, hogy
vannak-e barnás elszíneződések.

Régi ásványi vakolatok:

A jól tapadó régi bevonatokat szárazon vagy nedvesen tisztítsuk meg. A nem tapadó bevonatokat csiszoljuk, vagy kaparjuk le.

Penészes alapok:

A penészréteget vízzel távolítsuk el. A penészes felületet Capatox-szal mossuk át.

Vakolatjavítások:

A repedések és sérült vakolatfelületek javításakor ügyelni kell arra, hogy a javítóhabarcs megfeleljen az adott alap szerkezetének és szilárdságának. A vakolatjavításnak a festés előtt jól meg kell kötnie és ki kell keményednie. Valamennyi vakolatjavítást fluatálni és azt követően átmosni szükséges.

Simító munkálatok:

A simítóanyagot Meradur Innenkalkfarbe mészfesték és finom kvarchomok, pl.
Disboxid 942-Mischquarz 2:1 arányú keverékéből állatjuk elő. Ügyeljünk arra, hogy
lehetőleg teljes felületet, illetve elhatárolt felületeket simítsunk. A megszáradt simítómasszát egy szivaccsal dörzsöljük le.
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Műszaki tanácsadás:

A gyakorlatban használt összes alapozóval illetve azok mázolására vonatkozóan
ebben a kiadványban nem tudunk foglalkozni. Amennyiben olyan alapra dolgozik,
ami ebben a kiadványban nem szerepel, kérjük, keresse fel külföldi kirendeltségünk
munkatársait. Bármikor szívesen állunk rendelkezésére részletes és az adott objektumra vonatkozó tanácsokkal.
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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